
 تأثير محيط آکوستيک مربوط به اتاق شنوايی : قسمت سوم. آکوستيک اتاق شنوايى
  ۶/٢/١٣٨٢ -سيروس اميدوار 
  

 :اتاق های شنوايی، صدای پخش شده از طريق بلندگوها را در چند جهت مهم تنظيم می کنند
   
حذف ها، امواج ثابت  و پديده هايی از قبيل انعکاس ها، (Boundary Effects)به علت اثرات محدوده . ١

 سيستم های بلندگو را تراز می کنند و باالنس صوتی يا (Direct Sound)و غيره، آنها صوت مستقيم 
.  آن را نسبت به آنچه که در محيط بدون انعکاس وجود دارد، تغيير می دهند(Tonal Balance)تونال 

دگو تحت تأثير قرار گرفت، به بديهی است هنگامی که باالنس تونال خروجی مستقيم آکوستيکی بلن
باالنس تونال صوت مستقيم يک . همان نسبت بر درک شنونده از دقت بلندگوها تأثير خواهد گذاشت
بنابراين اثرات اتاق بر اين جنبه از . بلندگو مهم ترين و تنها عالمت درک شنونده از کيفيت صدا است

  .پخش صدا از اهميت فوق العاده ای برخوردار است
   
 به علت ويژگی های جذب بخش های ساختاری ساختمان که اتاق را شکل می دهد و همچنين .٢

اثاثيه درون آن، اتاق هم به وسيله باالنس تونال و هم از طريق مدت زمان انعکاس صدا در آن، تحت تأثير 
کی نهايتآ ويژگی های صوتی صدای منعکس شده در يک اتاق، واکنش قدرت آکوستي. قرار خواهد گرفت

 بلندگو، نقشی کم اهميت در درک (on-axis)بلندگو را تعيين می کند، که نسبت به واکنش محوری 
  )بعضی از دست اندرکاران معتقدند که در واقع واکنش قدرت اهميت بسيار زيادی دارد(کيفيت دارد 

بيل قابليت جذب، در اين مورد در شماره بعدی به کامل قابليت آکوستيکی لوازم و اثاثيه درون اتاق از ق
انعکاس و يا تفرق و بهره گيری صحيح از اين سه فاکتور مهم فيزيک صوت در زمينه بهينه سازی صدا در 
اتاق شنوايی شما خواهم پرداخت و اهميت لوازم و اثاثيه را از نظر شکل و فرم و جنس و وزن، مورد 

  .بررسی قرار خواهم داد
   
 که نسبتآ به آرامی به تضعيف (High Q Modal Resonances) باال Qبه علت رزونانس های صوری . ٣

صوت می پردازند و به علت توالی انعکاس هايی که در تمام مدت منتشر می شود، اتاق، اتصاالت فاز 
فرکانس های متفاوت در سيگنال را تغيير خواهد داد و فرکانس های مختلف درجات گوناگون تضعيف يا 

همان طور که می بينيم، اين مسئله در ارتباط با شکل . خواهد گرفت را زير نظر (Decay)تالشی 
الگوی انعکاس از کف، سقف و ديوارهای جانبی شديدآ . استريو از تبعات بسيار مهمی برخوردار است

بر درک فضايی شنونده از لحاظ چهارچوب صوتی استريو تأثير می گذارد و به طور کلی چنين انعکاس 
به همين دليل است که انعکاس های اوليه . بين رفتن صدا می شوند تا تقويت آنهايی بيشتر باعث از 

ناشی از همجواری سطوح اتاق و اثاثيه، ابعاد اتاق شنوايی را مشخص می کنند، و با صوت منعکس 
شده ضبط شده به رقابت می پردازند و تصور غلط از استريو را بر هم می زنند و همچنين خروجی 

  .گوها را آلوده کرده و اتصاالت حساس فاز را به هم می ريزندمستقيم از بلند
   

  .اين نکته ها را به ياد داشته باشيد، من بارها به آن اشاره خواهم کرد
   

   امواج و اشعه ها–صدا 
در اين مجموعه قصد داريم تدبيری کاربردی نسبت به بهبود شنيدن صداهای پيرامون داشته، فقط يک 

اما دو مفهوم برجسته در خصوص پخش امواج صوتی وجود دارد که .  نباشيممعلم تئوری آکوستيک
  .برای درک بحث عملی، می بايست اين دو مفهوم نيز به خوبی فهميده شوند

دو مدلی که به بحث ما مربوط می . حرکت صوت ممکن است به وسيله چند مدل نشان داده شود
  " عنوان اشعهصوت به"و " صوت به عنوان موج": شوند عبارتند از

   
  :نخست مدل موجی

. اگر دستگاهی صوتی را پخش کند، مثآل يک بلندگو، به عنوان يک منبع اصلی واقعی عمل می کند
مانند موجهايی . (پس صوت در همه جهات به طرف خارج و به شکل يک دايره وسيع منتشر خواهد شد

 باز، دايره نشان دهنده دنباله امواج در فضای). که در اثر افتادن يک سنگ در استخر ايجاد می شوند
اما بديهی است به سبب وجود محدوده . ادامه پيدا می کند تا به طور نامعلومی گسترش يابد

حال، زمانی که يک . اتاق شنوايی، اين امواج خيلی زياد در همه جهات گسترش نمی يابند) ديوارهای(
. تدا در يک نقطه واحد از دايره صورت خواهد گرفتدايره گسترده به يک ديوار برخورد می کند، تماس، اب

اما در عمل ممکن است گفته شود که برخورد توده هوای کروی شکل با ديوار، تمام اجزاء سطح کروی 
 از يک پرتو يا (Cross Section)که اين خود ممکن است به عنوان سطح مقطع مؤثر . را درگير می کند
ته شود که يک خط فرضی نشانگر مسير اشعه از اولين نقطه به عالوه، شايد گف. اشعه تلقی شود

برخورد تا نقطه منبع مبدأ گسترش می يابد، و آن خط با سطح منعکس کننده، يک زاويه خواهد ساخت 
 اصطالحی که به طور مداوم در مباحث مربوط به - ناميده می شود (Incidence Angle)که زاويه تابش 

  .دآکوستيک اتاق به چشم می خور
  



  
صوتی که از نقطه برخورد منعکس می شود ممکن است به راحتی به همان اندازه يک اشعه تلقی 

عاليه بر اين، زاويه صوت منعکس شده از نقطه برخورد، هميشه با زاويه تابش برابر بوده و در اين . شود
ير ميز بيليارد برخورد رابطه، حرکت صوت دقيقآ قابل مقايسه خواهد بود با يک توپ بيليارد که با ضربه گ

می کند و در اينجا می توانيم يک قانون مهم و اصلی آکوستيک را که نسبت مستقيم با درک شما از 
  .زاويه بازتاب هميشه با زاويه تابش برابر است: صوت در اتاق شنوايی تان دارد، بيان کنيم

 دارای دامنه فرکانس باالی هر زمان که ما با صوت منعکس شده که در آکوستيک اتاق شنوايی حدودآ
چگونه؟ اگر .  هرتز است، برخورد می کنيم، مدل اشعه بسيار مفيدتر از مدل موجی خواهد بود٣٠٠

شما يکی از بلندگوهايتان را از جايش برداريد و يک آباژور بدون سايبان به جای آن قرار دهيد، متوجه 
نند، دقيقآ در همان محلی که صوت مستقيم می شويد که اشعه های نور به ديوار کناری برخورد می ک

در مقابل، . و در حقيقت شما می توانيد نقطه بازتاب صوت را تعيين کنيد. از بلندگو پخش خواهد شد
جايگاه شنوايی شما از طريق قرار دادن يک آينه بزرگ در امتداد ديوار و توجه به محل تصوير چراغ برق 

در واقع، مهندسين آکوستيک در کارهای . ايد، تعيين می شوددر آينه از جايی که نشسته ) آباژور(
روزمره خود از چراغ و نورهای منعکس شده آن برای طرح الگوهای بازتاب صوت در تاالرها و سالنهای 

در .  شناخته می شود(Ray Tracing)کنسرت استفاده می کنند و اين تکنيک با عنوان رديابی اشعه 
  .صوت و نور به طور مجازی مساوی تلقی می شوندالگوهای ارتعاش، اشعه های 

روش رديابی اشعه در محيط شنوايی خانگی نيز بسيار مفيد خواهد بود و برای جايگزينی تجهيزات 
در اين باره در مقاله دوم خود از . جذب کننده در نقاط اولين انعکاس می بايست مورد استفاده قرار گيرند

  .تاين مجموعه، بيشتر سخن خواهم گف
اما به ياد داشته باشيد که دريابی اشعه فقط برای طول موج هايی که نسبت به ابعاد اتاق کوتاه 

  .برای درک حرکت امواج بلند بايد به مدل موجی مطلق باز گرديم. هستند کاربرد دارد
   

  .پايان قسمت سوم
   
 


